REGLAMENT
Art. 1.- L´Ajuntament de Bellreguard amb la col.laboració del G.R.D.A.
“Córrer a Gust Bellreguard”, organitzen el dia 27 de juny de 2015 i a les
20h. la VII Cursa d’estiu a la Platja de Bellreguard.
Art. 2.- Les inscripcions anticipades tindran un preu de 5 euros i es
realitzaran a la pàgina web. www.crono4sports.es. NO S´ADMETRAN
INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA. La inscripció es realitzarà
amb targeta de crèdit. El termini d’inscripció anticipada, serà fins el dia 25
de juny a les 24h. o arribar als 800 atletes. (L’organització es reserva el
poder ampliar el nombre dels participants).
Art. 3.- La entrega dels dorsals: Serà imprescindible mostrar el DNI.
Divendres dia 26 en el CLUB DE TENIS de BELLREGUARD, situat en
la carretera de la Platja de Bellreguard a la mateixa entrada al nucli urba, de
les 18:00 fins les 21:00 hores. Dissabte dia 27, al mateix CLUB DE
TENIS de BELLREGUARD en horari de 10:00 fins les 13:00 hores. I en
la zona d´eixida, en la PLAÇA DE L¨ALCOIÀ de la Platja de
Bellreguard, a partir de les 18:00 hores i fins a les 19:30 hores.
L’organització recomana la recollida anticipada per evitar
aglomeracions i nervits el mateix dia de la prova.
Art. 4.- La prova serà semi-urbana amb eixida i meta a la platja de
Bellreguard, (Plaça de l´Alcoià ),amb un recorregut aproximat de 7.600
metres, part d’ells, per la platja de Guardamar de la Safor. L´Organització
dies abans a la prova, farà públic, mitjantçant el seu Facebook oficial
“Cursa Platja de Bellreguard Corre de Nit” el circuit de la cursa.
Art. 5.- La classificació i cronometratge de la prova, correrà a càrrec de
l’empresa crono4sports.
Art. 6.- Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el xip i el dorsal, el
qual portaran ben visible en el pit durant el transcurs de la prova.
Art. 7.- Serà desqualificat qui no porte el dorsal a l’arribada, qui no
finalitze la prova o qui no atenga les indicacions de l’organització.

Art. 8.- Hi haurà un punt d’aigua (avituallament) al voltant del km. 3,5 i
servei de dutxes al “Club de tenis de Bellreguard” situat a 500m de
l’eixida, entrada de la Platja de Bellreguard.
Art. 9.- Sols podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per
l’organització. No està permès seguir la prova amb bicicleta o qualsevol
altre vehicle similar.
Art. 10.- RUTA DEL COLESTEROL: A les 9:00 h: Ruta del Colesterol
(Consisteix en un circuit de 4 km caminant) Duració aproximada de 50
minuts.
Art. 11.- INSCRIPCIONS- HORARIS- TROFEUS de CATEGORIES
PROVES MENORS
Les inscripcions a les proves menors serà de 1 euro i es realitzara el
pagament en el moment de la recollida del dorsal el dia de la prova, a la
mateixa Plaça de l´Alcoià. Aquesta aportació serà solidaria a favor de la
ONG CASA RONALD McDONALD de VALENCIA.
- A les 18:00 h: Començaran les categories menors:
* 18:00 h. Barrufets masculí (2008/2009) amb una distancia de 100m.
* A comtinuació Barrufets femeni (2008/2009) amb una distancia de
100m.
* A continuació Pre-benjamins masculi (2006/2007) amb una distancia de
400 metres.
* A continuació Pre-benjamins femeni (2006/2007) amb una distancia de
400 metres.
* A continuació Benjamins masculi/femeni (2004/2005) amb una
distancia de 1.000m.
* A continuació Alevins masculi/femeni (2002/2003) amb una
de 1.500m.
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* A continuació Infantils/cadets masculi/femeni
1998/1999) amb una distancia de 2.500m.

(2000/2001

i

TROFEUS CATEGORIES MENORS:
Tots els participants en les proves menors, tindran una medalla
commemorativa a més de tot el que puguen aconseguir els organitzadors.
***Nota: Tots aquells menors de 16 anys que vullguen participar en la
prova absoluta, en l’arreplegà del dorsal, tindran que vindre acompanyats
del pare/mare o tutor/ra i portar una autorització firmada com a
responsables i no optaran a trofeu.
Art. 12.- CATEGORIES I TROFEUS MAJORS
CATEGORIA

MASCULÍ

FEMENÍ

JUNIOR

1996 a 1999

1996 a 1999

SENIOR

1980 a 1995

1980 a 1995

VETERA –A-

1965 a 1979

1965 a 1979

VETERA –B-

…… a 1964

…… a 1964

TROFEUS CATEGORIES MAJORS:
• Samarreta tècnica de la cursa per a tots els participants.
• Bossa de corredor amb el que l’organització puga aconseguir.
• Trofeus als 3 primers atletes masculins i femenins de cada categoria.
• Trofeus als 5 primers atletes locals masculí i femení.
• Serà considerat local : Al corredor/ra nascuts o residents a Bellreguard i
haver-ho assenyalat en la inscripció. Aquell corredor/ra que pertanye al
G.R.D.A. CORRER A GUST.
• ELS TROFEUS SERAN ACUMULABLES

Art. 13.- Els participants, autoritzen la captura en format videogràfic i
fotogràfic de la seva imatge durant la prova i la posterior difusió i
utilització promocional per qualsevol mitja de reproducció. La cessió es
realitza de forma gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els
participants podran demanar la retirada d'aquelles que consideren
inoportunes.
Art. 14.- L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi del
Reglament o del programa fins el mateix dia de la prova. El fet
d’inscriure’s i de prendre l’eixida amb la mateixa, implica l’acceptació
d’aquest reglament. En cas de dubte, es tindrà en compte el criteri de
l’organització.

